GAZ-3344:
Další dvoudílné vozidlo pro ruskou armádu

Ruská armáda v srpnu oznámila záměr nakoupit dvoudílná terénní pásová vozidla GAZ-3344. Jedná se o další důkaz rozmachu a popularity těchto prostředků, které dovedou v ozbrojených silách plnit opravdu velmi široké spektrum úkolů.

Dvoudílná terénní pásová vozidla nejsou pochopitelně žádnou novinkou. Ruská armáda užívá již řadu let těžké prostředky značky Viťaz, zatímco v západních zemích sklízí úspěchy hlavně deriváty švédského prostředku Hägglunds Bv 206. Ruská automobilka GAZ pak nabízí stroje, jež patří do lehčí kategorie než vozidla série Viťaz a které lze v podstatě pokládat za protějšky západního typu Bv 206. V lednu 2015 by tak měla začít sériová výroba typu GAZ-3344 s pěti verzemi zadního dílu pro ozbrojené síly Ruské federace.

Vozidlo do sněhu a bahna
Legendární ruská společnost GAZ je známa především jako dodavatel osobních či nákladních automobilů. Ne každý si dnes ovšem vzpomene na to, že z konstrukční kanceláře GAZ vzešla i řada obrněných automobilů a transportérů (např. BA-64, BTR-60 nebo BRDM) a též vozidla pásová, zejména typ GAZ-47 alias GT-S, později modernizovaný do provedení GAZ-71 alias GT-SM. V současné době tak v nabídce společnosti GAZ figuruje i několik pásových vozidel, mezi nimi nejen GAZ-34039, což je fakticky zdokonalené provedení GT-SM, ale také menší a koncepčně odlišná vozidla. Pro tuto kategorii prostředků v ruštině nejčastěji používá novotvar „sněgobolotochody“, tj. cosi jako vozidla do sněhu a bahna. K nejznámějším z oněch menších typů patří GAZ-3409 Bobr s provozní hmotností okolo 3600 kg. V roce 2011 ale značka GAZ představila další vozidlo, tentokrát kombinující prvky z modelu 3409 s dvoudílným designem. Vozidlo tedy tvoří přední část (modul) s motorem, ke které je jako přívěs připojena zadní část, disponující prakticky stejnou konstrukcí podvozku, jenž je poháněn pomocí hřídele ve spojení obou částí. Vzniká tak „spřežení“ s velmi vysokou terénní průchodností, kterou ještě zvyšuje i zajímavý fakt, že ono spojení obou částí je tzv. aktivní, takže existuje možnost ovládat svislý i vodorovný úhel, v němž jsou oba moduly spojené.

Tři provedení karosérie
Nové vozidlo dostalo jméno GAZ-3344 a jeho maximální hmotnost činí 10 000 kg. Jedná se o víceúčelový dvoudílný pásový prostředek pro civilní i vojenské účely, zkonstruovaný zejména s ohledem na použití v klimaticky extrémních regionech Ruské federace, jako je daleký sever, Dálný Východ či Sibiř. Od začátku byl propagován např. coby vozidlo vhodné pro geologický průzkum, stavbu ropovodů či plynovodů, hlídkování v tajze, vyhledávací a záchranné operace nebo zvládání živelných katastrof (z toho důvodu o něj projevilo zájem též ruské Ministerstvo pro mimořádné situace). Ze snímků jsou známa tři provedení vozidla, jež se liší zejména tvary předního (tj. tažného) modulu. První varianta je spíš zaoblená a modul má dvoje dveře, kdežto druhá verze má nápadně hranaté rysy a čtyřdveřové uspořádání. Zatím nejméně známá je však varianta třetí, která se označuje GAZ-3344-20 a je určena speciálně pro vojenské účely. Podle všeho je odvozena z verze druhé, se kterou sdílí hranaté tvary, avšak zároveň se liší vzhledem přední části, která má mj. jinak řešenou masku chladiče či uspořádání reflektorů. Vozidlo není celkově pancéřované, ale má chráněné nádrže (v důsledku toho veze menší množství paliva) a je vybaveno filtračním a ventilačním systémem na ochranu proti ZHN. U vojenské varianty se uvádí i menší počet sedaček v zadním modulu (11 osob místo 15), zřejmě proto, že pro vojáka s výzbrojí je potřebný větší prostor než pro civilistu.

Velké schopnosti v terénu
Civilní verze se nabízí se dvěma typy čtyřválcových turbodieselových motorů. První možností je ruský typ JaMZ-53402-10 o objemu 4430 cm3, alternativně se dá zvolit americký Cummins ISB4.5E3 s objemem 4500 cm3. V obou případech mají motory výkon mezi 180 a 190 koňmi, tzn. necelých 140 kW. Vojenská varianta pro ruské ozbrojené síly samozřejmě používá motor domácí konstrukce. Výkon se přenáší pomocí automatické převodovky od firmy Allison nebo Walther. Na rozdíl od západních vozidel, která zpravidla mívají pásy s gumovými články, má ruský prostředek pásy s články ocelovými, jež jsou opatřené snímacími gumovými chrániči na rovné tvrdé povrchy. Na nich dosahuje vozidlo nejvyšší rychlosti 60 km/h, ale umí si poradit i s extrémně náročným terénem. Díky malému měrnému tlaku může jezdit i po měkkém terénu, vodní překážky pak překonává plavbou, při níž je pohání otáčení pásů. Pozoruhodným faktem je poměrně malá šířka vozidla (bez zpětných zrcátek jen 2,02 m), jež vzešla z požadavku, aby GAZ-3344 mohl dobře projíždět po ruských lesních cestách, které měly kvůli známým lesním traktorům značky Bělarus právě šířku jen kolem dvou metrů. K otočení vozidla do protisměru postačuje rádius asi 10 metrů. Vozidlo zvládne nájezdový účel 35 ° a boční náklon 25 ° a díky zmíněnému aktivnímu spojení částí překoná 3 m široký příkop. Prodělalo zkoušky v teplotách od –40 do +40 °C a v nadmořské výšce kolem 4650 m.

Rozsáhlá nabídka modulů
Víceúčelový charakter vozidla samozřejmě vyplývá z široké nabídky zadních modulů, protože kromě základního typu k dopravě osob lze použít celou řadu dalších. Může to být např. modul nákladní, na němž lze transportovat zátěž až 2500 kg. Dále se nabízí modul pro vyhledávací a záchranné operace, modul pro lesní hlídkování, modul s dílnou, sanitní modul, požární modul, modul s vrtnou soupravou nebo modul vybavený zvedací plošinou AGP-22T, kterou je možné zdvihnout do výšky 22,5 m a jejíž nosnost činí 250 kg. Pro vojenskou verzi GAZ-3344-20 má vzniknout i speciální modul konstruovaný coby nosič zbraní, o němž zatím nebyly zveřejněny bližší informace, lze však předpokládat, že ponese protitankové či protiletadlové řízené střely, popř. minomet. Verze GAZ-3344-20 se předvedla v srpnu na Dni inovací Ministerstva obrany RF, kde byl zároveň oznámen i záměr koupit pro ruskou armádu 600 kusů se zadními moduly v pěti verzích, a sice osobní, nákladní, sanitní, požární a zbraňové. Sériovou produkci by měla zajistit linka Zavolžského závodu pásových tahačů (ZZGT), kde se civilní modifikace vozidla GAZ-3344 vyrábí od roku 2012. Testy armádní verze mají být završeny do konce roku 2014 a sériová produkce by měla začít v únoru 2015. Firma GAZ ovšem samozřejmě doufá, že se její „sněgobolotochody“ prosadí i za ruskými hranicemi.
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Parametry dvoudílného vozidla GAZ-3344

Civilní
Vojenský
Osádka (přední + zadní)
5 + 15 osob
5 + 11 osob
Nosnost (přední + zadní)
500 + 2500 kg
750 + 2250 kg
Prázdná hmotnost
7500 kg
8700 kg
Max. provozní hmotnost
10 000 kg
10 000 kg
Tlak na povrch
0,21 kg/cm2
0,21 kg/cm2
Celková délka
9,80 m
9,93 m
Délka předního dílu
4,50 m
4,80 m
Délka zadního dílu
4,30 m
4,17 m
Celková šířka
2,38 m
2,38 m
Šířka stopy pásů
2,02 m
2,02 m
Celková výška
2,65 m
2,77 m
Světlá výška
0,43 m
0,43 m
Výkon motoru
138 kW
138 kW
Objem palivové nádrže
400 litrů
250 litrů
Max. rychlost jízdy
60 km/h
60 km/h
Max. rychlost plavby
6 km/h
6 km/h
Max. jízdní dosah
800 km
500 km

Publikace: ATM 11/2014

